
- Prevederile ar1.l alin.(2), art.3, art.4, art.5 alin.(2)
elaborare qi confinutul-cadru al documentafiiloi 

-

/proiectelor de investilii finanfate din fonduri pubiice, cu- prevederile arr. 129 alin. 2 lit. b) gi c) din OUG
modificdrile qi completarile ulterioare.

In temeiul an.l96 alin.l lit. a) din O.U.G. nr.
modificdrile qi completdrile ulterioare

Judeful Arger;
consiliul Local 'l' i{e;ti 

H'TARARE
privind :rprobarea Notei conceptuale qi a Temei de proiectare pentru obiectivul deinvestilii "Rontpo pentru persoane cu clizubilitati ta $ioala ctasei I-IV, din satul valea

Sfinii, comunn li(e;ti, jude(ul ArgeS,,

consiliul Local al comunei fifeqti, judeful Arge$, intrunit in qedinj6 ordinarf,,
Avdnd in vedere :

-referatul de aprobare a proiectului de hotlrdre iniliat de cdtre primarul comunei
-raportul de specialitate intocmit de cdtre compartimentul Invistifii
-avizele comisiilor de specialitate are consiliului Local Jifeqti
--prevederile l'egii nr.27312006 privind finantele pubiice'locale, cu modific6rile qi complet6rile
ulterioare

din H.G.nr.90712016 privind etapele de
tehnico-economice aferente obiectivelor
modificdrile qi complet[rile ulterioare;
nr. 57 privind Codul Administrativ, cu

5712019 privind Codul Administrativ cu

Preqedinte Contrasemneazd pentru legaftaJe
Brutare'l Secretar General,

Pogtaliu Adriana.

HorAnAgrr:

Art' 1' Se ia act de necesitatea si oportunitatea efectudrii investi{iei ,,Rompa pentru persoane
cu dizabilitati la ,scoalu clasele I-IV,'ctin sstul Valeu Sfinit, comuna li(e;ti, judelul ArgeE,,

, Art' 2'se aprobd Nota conceptuald pentru obiectivul de investilii ;ii^po pentru persoanecu dizobilitati la $coula clasele I-IV, tlin sutul Valea Stfrnii, comuna ytlr;t, iodEoi ArgeS,,,conform anexei I parte integra,td din prezenta hot6r6re.
Art'3'Se aprobd Tema de proiectare pentru obiectivul de investilii,'Rampa pentru persoanecu dizabilitati la $coala closele I-IV, tlin satul Valea Stfrnii, comano liyiEti,'judelui Arge;u,

conform anexei 2 parte integrantf, din prezenta hot6r6re.
Art'4 ' Irinan{area investiliei se va suporta din buget local gi/sau de la bugetul de stat.

-. Art'5'Se iurpttterniceEte domnul primar Savu Gheorghe sd sepneze dicumentele necesarerealizdrii obiectivului propus in prezenta hotdrdre.
Art'6' Plezenta hotdrAre va fi ,dusd la indeplinire de primarul comunei fiteqti,compartimentul achizilii publice, compartimentul urbanism qi compar"timentul contabilitate dincadrul Prim[riei comunei Ji{egti.
Art'7 ' Prezenta hotarAre se comunicd, prin grija secretarului general, primarului comunei

Jileqti 9i Instiruliei Prefectului - Judelul Argeg in u.l.i"u exercitdrii controluiui de legalitate.

qedinfS,

iviu

Nr.48 adoptath in Sedinta ordinard din data de 18 OR ?Ml nrr rrn rerrmxr rto 1 ( .,^+..-i
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